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Sporočilo za javnost 
 
 
 
Predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku 
 
KAJ NAM PRINAŠA SPREMEMBA TEMELJNEGA NAČELA 
»PROSTOVOLJNOSTI« ? 
 
Trgovinska zbornica Slovenije je preko svojega članstva sodelovala v 
zakonodajnem postopku sprememb zakona o udeležbi delavcev pri 
dobičku, ki naj bi se nadgrajeval v smislu zagotovitve večje odzivnosti 
delodajalcev, poenostavljal postopek delitve dobička, odpravljal odlog izplačila 
ter prinašal ugodnejšo davčno obravnavo tako za podjetja kot tudi za zaposlene. 
 
Eno izmed temeljnih načel zakona je tudi načelo prostovoljnosti udeležbe pri 
dobičku, kar je že dolgoletno priporočilo Evropskega sveta in čemur bi morali kot 
država članica slediti tudi v Sloveniji. 
 
Kljub temu, da so predlagane takšne novosti, da spodbujajo podjetja k delitvi 
dobička med zaposlene, se je parlamentarni odbor za gospodarstvo na svoji nujni 
seji z dne 13.5.2010 odločil drugače in močno posegel v temelje tega 
zakona, saj je po opravljeni razpravi spremenil evropsko načelo 
»prostovoljnosti« v slovensko načelo »obveznosti«. 
 
Na TZS ostro nasprotujemo predlaganim spremembam zakona, saj postavlja 
konceptualno popolnoma drugačno rešitev, ki ji ne sledijo ostale določbe zakona. 
Sprašujemo se, zakaj sprejemamo zakon, ki ne prinaša koristi niti za podjetja niti 
za delavce? 
 
Menimo, da gre v tem primeru za predlog, ki je nepremišljen, saj globoko 
posega v konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki se že tako ali tako 
nahaja v dokaj težki situaciji. Na to kažejo tudi nedavno objavljeni podatki 
poslovanja gospodarskih družb za leto 2009, ki potrjujejo negativne vplive 
finančne krize – prihodki poslovanja so glede na leto 2008 nižji za 14%, neto 
čisti dobički pa nižji za 68%. Po drugi strani so družbe v RS v letu 2009 dosegle 
le 1,5% donosnost kapitala, s čimer za polovico zaostajajo za stopnjami donosov 
pri bančnih vlogah, ki pa so v primerjavi s podjetniškim rizikom netvegana 
naložba. 
 



 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Institucionalna in 

administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega 

in socialnega dialoga. 

Z obveznostjo delitve dobička se delodajalcem ponovno jemlje instrument, s 
katerim je mogoče delavce motivirati, poleg tega pa bo takšna zakonska ureditev 
slovenski prostor zapirala pred tujimi investicijami. 
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